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Protokół nr 163/II/2006 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniach 7 i 8 czerwca 2006 r. w godzinach od 1330 do 1600 oraz w godzinach  
od 730 do 1100 w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu -  

Ewa De La Torre. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.  
(Listy obecności – zał. nr 1) 

2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- załącznik nr 2). 
3. Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 162/II/2006 z dnia 29 maja 2006 r. (4za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się). 
 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

zwiększenia budżetu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na 2006 r.  
po stornie wydatków o środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł niezbędne do 
prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu (druk  
nr 1/WSP/163). 

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie zwiększenia budżetu Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami na 2006 r. po stronie wydatków o środki finansowe w wysokości 
200 000,00 zł niezbędne do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem 
powiatu. 
 Zarząd, na wniosek Przewodniczącej Zarządu polecił Wicestaroście, Etatowemu 
Członkowi Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu przeanalizowanie 
planów dochodów i wydatków w wydziałach, które merytorycznie im podlegają oraz 
przygotowanie propozycji przesunięć budżetowych w celu wygospodarowania 
środków na realizację wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  
 Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu.  
 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Krajnik Dolny gm. Chojna o łącznej 
powierzchni 0,16 ha (druk nr 2/WSP/163). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krajnik Dolny 
gm. Chojna o łącznej powierzchni 0,16 ha w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie geodezyjnym Krajnik Dolny gm. Chojna o łącznej powierzchni 0,16 ha.  

 



 2

3. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Leśny Taras” dotyczący wykonania placu 
zabawa dla dzieci do posadowienia na gruncie WM „Leśny Taras” w Gryfinie 
(druk nr 3/WSP/163). 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej „Leśny 
Taras” dotyczący wykonania placu zabawa dla dzieci do posadowienia na gruncie 
WM „Leśny Taras” w Gryfinie stwierdza, iż nie jest możliwe dofinansowanie w/w 
przedsięwzięcia ze względu na brak kompetencji w kwestii ponoszenia nakładów 
finansowych na jakąkolwiek infrastrukturę na terenach prywatnych.  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia dotyczącego 
konkursu o nadanie Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym 
(druk nr 4/WSP/163).  

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia treści 
ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia 
dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym.  
 

5. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat otrzymania przez 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
pozwolenia na prowadzenia DPS w Moryniu (druk nr 5/WSP/163).  

 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat otrzymania 
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
pozwolenia na prowadzenia DPS w Moryniu. Pozwolenie zostało wydane na czas 
nieokreślony.  
 

6. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu wraz  
z dokumentacją w sprawie kontroli przeprowadzonej w NRDD „Agatos”  
w Gardnie (druk nr 6/WSP/163). 
 

Zarząd zapoznał się z dokumentacją w sprawie kontroli przeprowadzonej w 
NRDD „Agatos” w Gardnie. Ze względu na to, iż materiał zawiera dane wrażliwe 
odnoszące się do danych osobowych podlega on ochronie w myśl ustawy o ochronie 
danych osobowych.  
 

7. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat wydatków Powiatu 
Gryfińskiego z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczących 
zwrotów kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w 
rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych 
powiatów (druk nr 7/WSP/163). 

 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat wydatków 
Powiatu Gryfińskiego z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami 
dotyczących zwrotów kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających 
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w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych 
powiatów.  
 

8. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 8/WSP/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 
polegających na wprowadzeniu do budżetu powiatu środków w kwocie 89.206,25 zł 
przeznaczonych na zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Chojnie.  

 

9. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie dofinansowania zadania 
„Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie” w ramach realizacji wniosku na 
dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków 
PFRON (druk nr 9/WSP/163).  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie  
w sprawie dofinansowania zadania „Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie” w 
ramach realizacji wniosku na dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie 
służącym rehabilitacji ze środków PFRON. 

Zarząd, na wniosek Przewodniczącej Zarządu polecił Wicestaroście, Etatowemu 
Członkowi Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu przeanalizowanie 
planów dochodów i wydatków w wydziałach, które merytorycznie im podlegają oraz 
przygotowanie propozycji przesunięć budżetowych w celu wygospodarowania 
środków na realizację wniosku Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie. 
 Zarząd powróci do rozpatrzenia wniosku na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu.  
 

10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 
możliwości zagospodarowania przez ZEDO S.A. nieruchomościami stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego położonych w Nowym Czarnowie oznaczonych 
numerami działek: 
a. 257/9 o pow. 13 290 m2 pozostającej w trwałym zarządzie DPS w Nowym 

Czarnowie, 
b. 257/11 o pow. 6 023 m2 pozostającej w użyczeniu SPZOZ Zakładu 

Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie (druk nr 
10/WSP/163). 

 

Wicestarosta Józef Ruciński przypomniał, że w ubiegłym roku ZE „Dolna Odra” chcąc 
ustanowić strefę ochronną z tytułu działalności przemysłowej, która obejmowałaby tereny, 
na których znajdują się budynki SPZOZ Zakład Psychiatryczny oraz Dom Pomocy 
Społecznej zaproponowała pewne rozwiązania dotyczące przejęcia tych budynków od 
Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że w tej kwestii odbywały się negocjacje w celu ustalenia 
wysokości odszkodowania za opuszczenie tych budynków. Zakłady te miały być 
przeniesione na teren, który udostępniała Gmina Gryfino w rejonie Czepina. Nowe 
budynki miały być wybudowane przy udziale Powiatu Gryfińskiego, Gminy Gryfino oraz 
organizacji pozarządowej, która była zainteresowana przejęciem prowadzenia DPS w 
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Nowym Czarnowie. Jednakże sprawa została zawieszona po otrzymaniu pisma od ZE 
„Dolna Odra” informującym o zmianie sytuacji.  
Powiedział, że sprawa powróciła w tym roku, gdyż ZE „Dolna Odra” jest zobowiązana 
przepisami do wybudowania strefy ochronnej lub ograniczonego użytkowania w tej 
strefie. Dodał, że odbyło się w tej sprawie spotkanie przy udziale władz spółki ZE „Dolna 
Odra” oraz władz Powiatu. Tematem spotkania było omówienie możliwości trybu 
przekazania nieruchomości powiatu na rzecz spółki, które znajdować się mają w strefie 
ochronnej. W czasie rozmów zostały poruszone dwa warianty. Pierwszy to 
wydzierżawienie budynków na okres nie krótszy niż 10 lat, zaś ZE „Dolna Odra” 
wydzierżawia budynki jednostkom organizacyjnym powiatu, jakimi są SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny oraz DPS. Drugim wariantem jest kupno tych nieruchomości przez ZE 
„Dolna Odra”. Wariant pierwszy jest niekorzystny dla Powiatu Gryfińskiego, gdyż koszty 
dzierżawy od ZE „Dolna Odra” nieruchomości byłyby wyższe niż dzierżawa 
nieruchomości ZE „Dolna Odra” przez Powiat. W przypadku sprzedaży nieruchomości, 
ZE „Dolna Odra” zaznaczyła, że może się odbyć na podstawie wartości szacunkowej. 
Wynosi ona 1 500 000 zł.  
Dodał również, że pod uwagę może być też brana wartość odszkodowawcza 
nieruchomości ze relokację jednostek w inne miejsce. W jej skład w chodzi wartość 
nieruchomości oraz koszty związane z przeniesieniem w inne miejsce. Jednakże władze 
ZE „Dolna Odra” stwierdzają, że takie rozwiązanie nie może być brane w tym momencie 
po uwagę. Jego zdaniem rozwiązaniem najkorzystniejszym dla Powiatu Gryfińskiego jest 
takie, że należy sprzedać nieruchomości ZE „Dolna Odra” wraz z poniesieniem przez ZE 
„Dolna Odra” kosztów za relokację.  
Członek Zarządu Danuta Bus spytała, co się stanie, gdy nieruchomości zostaną 
sprzedane i nasze jednostki będą musiały je opuścić, a nie będą miały gdzie? Te kwoty, 
które są proponowane przez ZE „Dolna Odra” są niewystarczające na dokonanie relokacji 
tych jednostek.  
Wicestarosta Józef Ruciński potwierdził, że takie kwoty nie wchodzą przy dokonywaniu 
relokacji.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że ZE „Dolna Odra” chciałby 
zakupić te nieruchomości po cenie szacunkowej, a następnie wydzierżawić je powiatowi 
na 10 lat po wynegocjowanej przez obie strony stawce. Powiedziała, że na to nie może być 
zgody. Zgoda może być tylko i wyłączenie na nieodpłatne użyczenie powiatowi tych 
nieruchomości przez ZE „Dolna Odra”. Zachodzi jednak pytanie czy na tym terenie w 
chwili użyczenia nieruchomości, SPZOZ Zakład Psychiatryczny oraz DPS będą mogły 
prowadzić działalność. Przypomniała, że obie jednostki prowadzą działalność 
całodobową. 
Powiedziała, że ZE „Dolna Odra” by móc uzyskać pozwolenie zintegrowane musi 
utworzyć strefę ochroną wokół zakładu. W ubiegłym roku, kiedy były omawiane te 
sprawy była poruszana propozycja wypłacenia odszkodowania w wartości odtworzeniowej 
budynków, w których znajdują się SPZOZ Zakład Psychiatryczny oraz DPS. ZE „Dolna 
Odra” nie wyraziła na to zgody i stwierdziła, że wybuduje ekrany dźwiękochłonne. Takie 
ekrany jednak do dzisiaj nie powstały i w związku z tym problem powraca.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w związku z tym, iż przyszłość 
ZSP w Mieszkowicach nie jest znana ze względu na zmniejszone zainteresowanie 
naborem, być może rozwiązaniem byłoby przeniesienie tych jednostek do Mieszkowic.  
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jest to pomysł  
do rozważenia i przedyskutowania. Jednakże budynek ten wymagałby poniesienia dużych 
nakładów finansowych w celu przystosowania go na potrzeby DPS i SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny. Powiedziała, że w przypadku wynegocjowania wartości 
odszkodowawczej za relokację, powstaje pytanie czy w okresie przejściowym - do czasu 
dokonania relokacji - Wojewoda Zachodniopomorski oraz NFZ wyrażą zgodę na to by 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny i DPS prowadził działalność.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że w przypadku strefy ochronnej oraz strefy 
ograniczonego użytkowania nie ma takiej możliwości, gdyż nie mogą tam przebywać 
ludzie. Takie informacje zostały uzyskane z Ministerstwa Ochrony Środowiska.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w dniu dzisiejszym 
odbędzie spotkanie w tej sprawie i poprosiła członków Zarządu o wyrażenia zdania w tej 
kwestii.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że należy negocjować z ZE „Dolna Odra”  
w kierunku uzyskania odpowiedniej kwoty odszkodowania za poniesienie kosztów  
z tytułu relokacji. Musi to być wartość odtworzeniowa obiektów.  
Członek Zarządu Danuta Bus wyraziła podobne zdanie jak Wicestarosta Józef Ruciński, 
czyli uzyskanie odszkodowania w wartości odtworzeniowej obiektów.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz wyraził identyczne zdanie, co Wicestarosta Józef 
Ruciński oraz Członek Zarządu Danuta Bus.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, Wicestarostę czy można podpisać 
umowę dzierżawy z warunkiem. Zostaje zawierana umowa dzierżawy na 10 lat. W niej 
jest zapis, że cena dzierżawy jest ustalona w drodze negocjacji i zapłacona z góry oraz, że 
w trakcie trwania dzierżawy jest możliwość sprzedaży tej nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy z zaliczeniem poniesionych dotychczas kosztów na poczet 
wartości sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej.  
 

  Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji w sprawie możliwości zagospodarowania 
przez ZEDO S.A. nieruchomościami stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
położonych w Nowym Czarnowie podjął następujące decyzje: 
1. utworzenie strefy ochronnej dla działalności przemysłowej przy ZE „Dolna Odra” 

S.A. może nastąpić po uiszczeniu odszkodowania w wartości odtworzeniowej 
obiektów, umożliwiającej relokację SPZOZ Zakład Psychiatryczny oraz Dom 
Pomocy Społecznej w inne miejsce, 

2. ewentualna relokacja może nastąpić do obiektów nowo-wybudowanych, które 
miałaby się mieścić przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, do obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach lub budynku Szpitala Kombatanta w 
Chojnie będącego własnością Gminy Chojna. Środki pozyskane z odszkodowania 
byłyby przeznaczone na wybudowanie nowych obiektów lub przystosowanie 
istniejących na potrzeby SPZOZ Zakład Psychiatryczny oraz Domu Pomocy 
Społecznej. 

 

11. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie zatwierdzenia wniosku 
wraz z dokumentacją w sprawie Relokacji Domu Dziecka w Binowie złożonego w 
ramach Kontraktu Wojewódzkiego.  
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Zarząd zatwierdził wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie 
zatwierdzenia wniosku wraz z dokumentacją w sprawie Relokacji Domu Dziecka w 
Binowie złożonego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 
Zarząd upoważnił do podpisania w/w wniosku Przewodnicząca Zarządu - Ewę De La 
Torre oraz Członka Zarządu - Józefa Rucińskiego. Środki - będące wkładem 
własnym - na realizację w/w wniosku zostały zagwarantowane w drodze uchwały 
Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.  
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.  
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w drodze konkursu (druk nr 
1/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w drodze 
konkursu. 
 Zarząd do prac komisji z ramienia organu prowadzącego wytypował Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Wacława Gołąba, Członek 
Zarządu - Bronisława Sakowski oraz Członka Zarządu - Panią Danutę Bus. Funkcja 
Przewodniczącego Komisji została powierzona - Naczelnikowi Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki - Wacławowi Gołąbowi.  
 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie miejsc noclegowych (druk nr 2/WSP-
AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie miejsc 
noclegowych. 
 

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 3/WSP-AN/163). 

 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za - 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Stanowisko Dyrektora zostało 
powierzone Pani Teresie Narzekalak na okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 
2011 r.  
 

4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące realizacji budżetu jednostki  
na dzień 15.05.2006 r. (druk nr 4/WSP-AN/163).  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że brak jest w materiale, który 
przygotował Dyrektor PZD informacji odnoszących się realizacji porozumień na temat 
wspólnych inwestycji z gminami (tzw. chodniki).  
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że szczegółowych odpowiedzi na te 
pytania udzieli dyrektor PZD. Dodał, że z posiadanych przez niego informacji w 
większości inwestycji zostały zrealizowane. Dodał, że przy omawianiu kwestii 
finansowych powinni uczestniczyć Skarbnik Powiatu, dyrektor PZD oraz Główna 
Księgowa PZD.  
Poinformował również, że wszelkie kroki w sprawie nielegalnej wycinki drzew zostały 
podjęte, a które są realizacją ustaleń z jednego z wcześniejszych posiedzeń Zarządu 
Powiatu. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że brak jest również 
informacji na temat realizacji zadań i inwestycji finansowanych ze środków PFOŚ i GW. 
Dodała, że takie zdania były realizowane w 2005 r. Stwierdziła również, że dyrektor PZD 
nie wyciągnął konsekwencji służbowych wobec Pani Marii Karasińskiej, która 
odpowiedzialna była za wycinkę drzew w Chojnie. Dodała, że w wyniku postępowania i 
rozprawy administracyjnej w tej sprawie oraz protokołów wynika, że Maria Karasińska 
działała z ogromną niefrasobliwością oraz nie działała zgodnie z przyjętymi procedurami. 
W związku z tym poleciła dyrektorowi PZD ukarać karą dyscyplinarną Panią Marię 
Karasińską bowiem są to jego kompetencje. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w gestii dyrektora PZD jako 
kierownika jednostki organizacyjnej leży kompetencja ukarania lub też nie pracownika za 
konkretne uchybienia w pracy zgodnie z kodeksem pracy.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, na jakim etapie jest postępowanie 
skargowego w związku ze skargą, jaką złożył na działania PZD Pan Tadeusz 
Łyczakowski? 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że sprawą zajmuje się Wydział 
Organizacji i Spraw Obywatelskich, a konkretnie Pani Naczelnik Izabela Jaworska - 
Florek. Wezwany został Dyrektor PZD na okoliczność tej sprawy i złożył wyjaśnienia. 
Pani Naczelnik uznała je za niewystarczające i poprosiła o dodatkowe.  
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart dodał, że zostało wystosowane pismo do Pana 
Łyczakowskiego informujące o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi wraz z prośbą o 
uszczegółowienie zarzutów wobec PZD. 
 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące 
realizacji budżetu jednostki na dzień 15.05.2006 r. zobowiązał go do przygotowania 
materiałów uzupełniających odnoszących się do: 
1. realizacji porozumień z gminami wchodzących w skład powiatu gryfińskiego  

w sprawie realizacji wspólnych inwestycji w 2005 r., 
2. realizacji zadań i inwestycji finansowanych ze środków PFOŚ i GW w 2005r., 
3. informacji na jakim etapie jest realizacja inwestycji na ulicy Mieszka I  

w Gryfinie, która miałaby wykonywana wraz z Gminą Gryfino wraz  
z przygotowaniem na posiedzenie Zarządu dokumentacji w tej sprawie 
(kserokopie porozumienia oraz wszystkich pism dodatkowych w tej sprawie).  

  

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
remontu boisk ZSP Nr 1 i Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/WSP-AN/163). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie remontu boisk ZSP Nr 1 i Nr 2 w Gryfinie.  
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6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
przyznania 10 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2006/2007 na zatrudnienie 
szkolnego doradcy zawodowego w ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 6/WSP-AN/163).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie przyznania 10 godzin tygodniowo w roku szkolnym 
2006/2007 na zatrudnienie szkolnego doradcy zawodowego w ZSP Nr 2 w Gryfinie.  
 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego dla: 
a) ZSP Nr 1 w Gryfinie, 
b) ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
c) ZSP Nr 1 w Chojnie, 
d) ZSP Nr 2 w Chojnie, 
e) ZSP w Mieszkowicach, 
f) Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
g) SOS-W w Chojnie, 
h) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, 
i) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 7/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych dla: 

a) ZSP Nr 1 w Gryfinie, 
b) ZSP Nr 2 w Gryfinie, 
c) ZSP Nr 1 w Chojnie, 
d) ZSP Nr 2 w Chojnie, 
e) ZSP w Mieszkowicach, 
f) Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
g) SOS-W w Chojnie, 
h) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, 
i) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie. 

 

8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
wyrażenia zgody na przejęcie przez Calyon S.A z siedzibą w Paryżu Oddział  
w Polsce długów wynikających z gwarancji wystawionych na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego przez Calyon Bank Polska S.A. (Druk nr 8/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Calyon S.A  
z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce długów wynikających z gwarancji 
wystawionych na rzecz Powiatu Gryfińskiego przez Calyon Bank Polska S.A.  

Zarząd upoważnił Przewodniczącą Zarządu - Ewę De La Torre oraz Etatowego 
Członka Zarządu - Adama Nycza do podpisania zgody na przejęcie przez Calyon S.A 
z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce długów wynikających z gwarancji 
wystawionych na rzecz Powiatu Gryfińskiego przez Calyon Bank Polska S.A.  
 

9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na inwestycję  
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pn. „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji ZSP  
w Mieszkowicach” (druk nr 9/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku szkoły wraz  
z wykonaniem elewacji ZSP w Mieszkowicach”. 
 

10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie 
publiczne na: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji 
ZSP w Mieszkowicach” (druk nr 10/WSP-AN/163).  

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie 
postępowania o zamówienie publiczne na: „Termomodernizacja budynku szkoły 
wraz z wykonaniem elewacji ZSP w Mieszkowicach”. 
 

11. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 
4.000.000 zł” (druk nr 11/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł”. 
 

12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie 
dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2006, w związku  
z ostatecznym rozliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 12/WSP-AN/163). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków  
na rok 2006, w związku z ostatecznym rozliczeniem części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego. 
 

V. PION SKARBNIKA 
1. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podawania do publicznej wiadomości 

informacji wskazanych w art. 14 ustawy o finansach publicznych (druk nr 
1/SK/163). 

 

 Zarząd zapoznał się informacją Skarbnika Powiatu w sprawie podawania  
do publicznej wiadomości informacji wskazanych w art. 14 ustawy o finansach 
publicznych. 
 Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do podawania takich informacji w prasie 
lokalnej o zasięgu powiatowym.  
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2. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podpisania umowy ramowej z Bankiem 
PKO BP w zakresie współpracy na rynku finansowym obejmującej negocjowanie 
transakcji walut wymienialnych (druk nr 2/SK/163).  

 

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy ramowej z Bankiem PKO BP  
w zakresie współpracy na rynku finansowym obejmującej negocjowanie transakcji 
walut wymienialnych w ramach projektu „Apetyt na Europę.  

Zarząd wyznaczył do podpisania w/w umowy Przewodniczącą Zarządu Ewę De 
La Torre oraz Wicestarostę Gryfińskiego Józefa Rucińskiego.  
 

VI. PION SEKRETARZA 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 

Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006 (druk nr 1/SE/163). 
 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006.  

Zarząd, na wniosek Przewodniczącej Zarządu polecił Wicestaroście, Etatowemu 
Członkowi Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu przeanalizowanie 
planów dochodów i wydatków w wydziałach, które merytorycznie im podlegają oraz 
przygotowanie propozycji przesunięć budżetowych w celu wygospodarowania 
środków na realizację wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej.  
 Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej do przygotowania informacji, na jakim etapie są realizowane 
wspólne przedsięwzięcia z zakresu promocji z gminami Powiatu Gryfińskiego oraz 
czy można d nich odstąpić.  
 

2. Zapoznanie się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym 
w Gryfinie przez Państwową Inspekcję Pracy (druk nr 2/SE/163). 

 

 Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

II. PION STAROSTY.  
1. Pismo Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące ponaglenia SPZZOZ  

w Gryfinie w sprawie zajętej wierzytelności (druk nr 1/SP/163).  
 

  Zarząd przełożył zapoznanie się z pismem Urzędu Skarbowego w Gryfinie 
dotyczące ponaglenia SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zajętej wierzytelności  
na następne posiedzenie Zarządu.  
 

2. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie uchylenia 
postanowienia na oddalenie skargi na czynności egzekucyjne (druk nr 2/SP/163). 

 

  Zarząd przełożył zapoznanie się z pismem Dyrektora SPZZOZ do Dyrektora 
Izby Skarbowej w sprawie uchylenia postanowienia na oddalenie skargi na czynności 
egzekucyjne na następne posiedzenie Zarządu. 
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre ogłosiła przerwę w obradach  
do dnia 07.06.2006 r. do godz. 7.30 
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3. Informacja „INTERMED” Sp. z o.o. na temat realizacji procesu restrukturyzacji 
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 3/SP/163). 

 

Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że po zapoznaniu się z tym dokumentem 
stwierdziła, że koordynacja działań pomiędzy INTERMED, a SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie nie przebiega tak jak powinna. Dodała, że oba podmioty powinny między sobą 
podejmować pewne rozstrzygnięcia, nie czekając na decyzję lub aprobatę Zarządu 
Powiatu. Za przykład podała wyrażenie zgody na sprzedaż budynku przychodni, gdzie 
szpital nie złożył wniosku o wyrażenie zgody na jego sprzedaż wraz z pełną 
dokumentacją.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że brakuje uchwał  
w zakresie gospodarki nieruchomościami w tej sprawie, czyli sprzedaży budynku. W tej 
sprawie muszą być złożone wnioski przez szpital powiatowy.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że wniosek został złożony, ale bez 
wymaganych uchwałą Rady Powiatu dokumentów stanowiących załączniki. Szpital 
Powiatowy został zobowiązany na piśmie do ich złożenia. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z tym poleciła 
przekazanie Panu Prezesowi Kargulowi rozstrzygnięcia Zarządu, które mówi o złożeniu 
wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż przez szpital przychodni oraz wniosku na 
wyrażenie opinii na sprzedaż (dzierżawę) budynku głównego szpitala. Wnioski te muszą 
być złożone wraz z kompletem dokumentów. Te wnioski są niezbędne, aby móc 
realizować umowę trójstronną.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odnosząc się do zapisu mówiącego  
o niezbędnej, zdaniem INTERMED likwidacji SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy i włączeniu go do Szpitala Powiatowego, 
powiedział, że należy w tej sprawie przedyskutować ten problem z Dyrektorem tego 
zakładu Panią Dorotą Rydzewską - Sirant.   
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w sprawie tej pojawiły się 
już interwencje u posłów województwa zachodniopomorskiego, którzy zwracają się  
o wyjaśnienia w sprawie przyszłości opieki długoterminowej w powiecie gryfińskim. 
Dodała, że oczywiście porozmawiać na ten temat z obecnym dyrektorem i wysłuchać jej 
propozycji i koncepcji w sprawie dalszego funkcjonowania zakładu należy, ale jest 
zdziwiona takim bezprzykładnym lobbingiem.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że na ostatniej Radzie Społecznej 
tego zakładu zostały przedstawione ewentualne propozycje dalszego funkcjonowania 
zakładu. Jedną jest tzw. sprywatyzowanie tego typu usług poprzez utworzenie NZOZ, 
druga włączenie tej placówki w struktury szpitala powiatowego. Oczywiście przekazanie 
bazy lokalowej umożliwiającej prowadzenie NZOZ nie nastąpiłaby za darmo. Dodał, że 
zakład musi istnieć, zaś jego forma organizacyjna jest sprawą otwartą. Może to być NZOZ 
prowadzony przez osobę lub podmiot, który zdecyduje się go prowadzić lub może być 
włączony do struktur szpitala.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jej zdaniem zakład ten powinien zostać 
sprywatyzowany poprzez przekształcenie go w NZOZ, nie zaś wcielany w jakąkolwiek 
inną strukturę. Środki pozyskane z jego prywatyzacji powinny zasilić budżet powiatu i 
przeznaczone na spłatę SPZZOZ w Gryfinie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że zapis ten w tej informacji 
przedstawionej przez INTERMED nie znajduje się bez powodu. Został on przez Prezesa 
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spółki przepisany z programu restrukturyzacyjnego, który został zaopiniowany przez Radę 
Powiat, a następnie zatwierdzony przez Wojewodę zachodniopomorskiego (17.08.2005 r). 
Dodała, że w związku są dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo zostaje uchylona w części 
uchwała w sprawie zaopiniowania programu restrukturyzacji, ale tutaj pojawia się 
problem, gdyż program ten został zatwierdzony przez wojewodę, który teraz może się nie 
zgodzić na zmianę programu. Drugim rozwiązaniem jest po prostu realizacja zapisów 
zawartych w tym programie restrukturyzacji szpitala powiatowego.  
Następnie poddała w wątpliwość to, czy obecna dyrektor zakładu w ogóle złożyła ofertę 
odnoszącą się do sprywatyzowania usług opieki długoterminowej przez utworzenie 
NZOZ. Jeżeli było takie pismo, to należy je teraz tutaj przywołać. Powiedziała, że 
dyrektor Dorota Rydzewska - Sirant składała tylko wnioski o wykup mieszkania.  
Przypominała również, że już w maju 2003 kiedy powstał zespół ds. restrukturyzacji 
ochrony zdrowia w powiecie gryfińskim toczyła się dyskusja na temat restrukturyzacji 
zakładu opiekuńczo - leczniczego. Wnioski odnoszące się do zakładu, które wypracował 
zespół skupiają się przede wszystkim na dążeniu do jego prywatyzacji.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że propozycja powinna iść w tym kierunku, że 
będzie próba wydzielenia mieszkań znajdujących się w tym budynku, a następnie jego 
wycena. Kolejnym punktem byłoby ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż tego 
obiektu.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że może być ogłoszony przetarg na sprzedaż 
tego budynku jednemu właścicielowi. Być może go zakupi NZOZ utworzony na bazie 
zakładu opiekuńczo- leczniczego lub Pani Rydzewska - Sirant lub INTERMED. Dodał, że 
jest daleka od tego, aby włączać ten budynek w strukturę szpitala. Ze sprzedaży tego 
budynku, jej zdaniem muszą wpłynąć do budżetu powiatu konkretne środki.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powtórzyła, że włączenie zakładu 
opiekuńczo - leczniczego do SPZOZ Szpital Powiatowy jest jednym z warunków 
realizacji programu restrukturyzacyjnego z 2005 r.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że jest wiele zapisów w programie 
restrukturyzacyjnym, które nie są realizowane. Chociażby przejęcie kontraktu  
ze zlikwidowanego szpitala w Tucznie, która się nie dokonała lub sprzedaż zbędnego 
sprzętu. Patrząc całościowo na ten program restrukturyzacji można stwierdzić, że nie jest 
on realizowany punkt po punkcie.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że co do realizacji programu 
to: sprzedaż sprzętu rtg może jeszcze nastąpić, zaś przejęcie kontraktu ze zlikwidowanego 
szpitala w Tucznie nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od szpitala. Jednakże szpital 
składał wniosek na jego przejęcie w zakresie opieki długoterminowej. Samorząd 
województwa nie podjął decyzji o likwidacji SPZOZ w Tucznie.   
Dodała, że wielokrotnie Prezes INTERMED mówił o tym, że jeżeli nie dojdzie  
do realizacji punktów zawartych w programie restrukturyzacji to nie będzie źródeł 
finansowych na uregulowanie zobowiązań. Ponadto szpitalowi powiatowemu obniżono 
kontrakt na 2005 r., a także na 2006 r.  
Jakakolwiek zmiana programu restrukturyzacyjnego może być ryzykowna, zaś nie 
realizowanie zapisów w tym programie restrukturyzacyjnym jest nie realizowaniem przez 
Zarząd Powiatu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że należy bez wątpienia zakończyć 
problem szpitala. Dodał, że taki stan nie może dalej trwać i należy przekazać jego 
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prowadzenie jednostce niepublicznej. Inną sprawą jest to na ile wycena majątku będącego 
w posiadaniu szpitala będzie zabezpieczała spłatę zobowiązań, jakie posiada szpital. 
Odnosząc się do zapisów w programie restrukturyzacji to należy je przeglądnąć i 
sprawdzić, co zostało zrealizowane, co może być zrealizowane, a co nie będzie lub nie 
może być zrealizowane z przyczyn niezależnych. Jeżeli coś nie może być spełnione to 
należy wystąpić o zmianę tego programu restrukturyzacyjnego.  
Powiedział, że kwestią sporną jest podjęcie decyzji o tym, czy należy wchłonąć SPZOZ 
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy do struktury szpitala, który cały czas się zadłuża. 
Podstawowym pytaniem jest to czy środki ze sprzedaży Zol-u trafią do budżetu powiatu 
czy też do niepublicznego szpitala.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd zwrócił się miedzy 
innymi do radnych, aby przedstawili swoje propozycje do programu naprawy finansów 
publicznych powiatu. Takie propozycje napisało niewielu radnych. W propozycjach 
przedstawionych przez radnego opozycji Jana Podleśnego- jest zawarty zapis-wniosek o 
jak najszybszą prywatyzację szpitala i zakładów opiekuńczych w Gryfinie i Nowym 
Czarnowie. 
Zaproponowała, aby Zarząd zapoznał się także wnioskami opozycji w tej sprawie. Dlatego  
z wnioskami, gdyż swego czasu radny Bolesław Paulski złożył na jednej z sesji wniosek  
o włączenie SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
w strukturę szpitala, połączenie w jeden organizm.  
Dodała raz jeszcze, że należy realizować pkt po pkt zapisy programu 
restrukturyzacyjnego, a co za tym idzie wykonywać uchwałę Rady Powiatu w tej sprawie. 
W przeciwnym razie zakończenie procesu restrukturyzacji szpitala może się przedłużyć 
lub w ogóle nie skończyć. 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że jest jeszcze jedna 
kwestia dotycząca zakładu opiekuńczo - leczniczego. Może nastąpić wchłonięcie go przez 
szpital powiatowy. Należy wtedy podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie i włączenie zakładu opiekuńczo - leczniczego do struktury 
szpitala. Uchwała ta musi być zaopiniowana przez rady gmin wchodzących w skład 
powiatu gryfińskiego oraz wojewodę zachodniopomorskiego i będzie zawierać również 
elementy uchwały mówiące o likwidacji zakładu opiekuńczo - leczniczego. 
Wicestarosta Józef Ruciński spytał, jak taki proces włączania zakładu opiekuńczo - 
leczniczego miałby wyglądać technicznie, co do której jestem przekonany.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że w przypadku 
podjęcia przez Zarząd decyzji o włączeniu zakładu opiekuńczo - leczniczego do spzoz 
szpital powiatowy należy podjąć uchwałę Rady Powiatu, o której była już wcześniej 
mowa, a wycofać projekt o likwidacji szpitala. Po opublikowaniu tej uchwały nastąpi 
włączenie zakładu do szpitala.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że wcześniej toczyła się 
dyskusja na ten temat, że w przypadku włączenia zol-u do szpitala będzie on odrębnym 
zakładem z osobnym dyrektorem (kierownikiem). Taka jednostka podlega wtedy 
prywatyzacji, co ułatwia zadanie. Taki zakład może być sprywatyzowany podobnie jak 
działalność ambulatoryjna czy specjalistyczna będąca w SPZOZ Szpital Powiatowy. 
Dokonało by się to, o czym mówi Pan Prezes Kargul, czyli sprywatyzowane zostałyby 
wszystkie dziedziny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy, zaś długi przestałyby istnieć. 
Wtedy można zlikwidować SPZOZ Szpital Powiatowy bez obawy, że jakiekolwiek 
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zobowiązania przejdą na organ prowadzący. Przypomniała, że istnienie struktury SPZOZ 
Szpitala Powiatowy musiałby istnieć do czasu zakończenia ważności umów z Wojewodą 
Zachodniopomorskim związanymi z zakupem sprzętu medycznego ze ZPORR, 
wybudowaniem windy oraz pożyczką na spłatę zobowiązań wynikających z „203”. W 
przypadku wyrażenia zgody przez Wojewodę na zmiany własnościowe w kwestii sprzętu i 
windy na rzecz podmiotu niepublicznego oraz wcześniejszą spłatę pożyczki na „203” taki 
podmiot jak SPZOZ mógłby zostać bezpiecznie wcześniej zlikwidowany.  
Spytała w związku z tym, członków Zarządu czy widzą jakieś niebezpieczeństwa 
uniemożliwiające podjęcie uchwały w sprawie włączenia w struktury szpitala zakładu 
opiekuńczo - leczniczego i wyposażenie go w majątek, który jest majątkiem powiatu,  
a który obecnie jest użytkowany przez zakład opiekuńczo - leczniczy w Gryfinie. Spytała 
następnie o opinie członków Zarządu Powiatu, co do tej koncepcji? Jednocześnie 
stwierdziła, że taki proces powinien być opatrzony w dwa projekty uchwał. Pierwszy 
projekt uchwały byłby w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
poprzez włączenie SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Pielęgnacyjno - Opiekuńczy. 
Drugi projekt byłby w sprawie poszerzenia działalności szpitala o wymieniony wyżej 
ZOL. Obecnie są dwa podmioty o dwóch osobowościach prawnych.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że według niego nie są 
potrzebne dwie uchwały, gdyż uchwałą mówiąca o przekształceniu SPZOZ Szpitala 
Powiatowego, będzie zawierała zapisy o włączeniu SPZOZ Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego i Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz elementy mówiące o likwidacji tegoż 
ZOL-u.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby w tej sprawie wypowiedział się radca 
prawny Starostwa. Wtedy będzie pewność, co do tego czy takie rozwiązanie można 
przyjąć. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powtórzyła, że należy jej zdaniem 
realizować punkt po punkt program restrukturyzacyjny, który został zatwierdzony przez 
Wojewodę i zaopiniowany przez Radę Powiatu. W tym programie jest zapis mówiący o 
włączeniu do struktur Szpitala Powiatowego, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w 
Gryfinie, (który po włączeniu będzie miała formę odrębnej jednostki). Przypomniała, ze 
jakakolwiek zmiana programu restrukturyzacyjnego będzie wymagała zgody Wojewody 
Zachodniopomorskiego, co może okazać się bardzo trudne. Poprosiła jednocześnie o 
wyrażenie w tej sprawie opinii przez członków zarządu.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że propozycja przedstawiona przez 
Przewodniczącą Zarządu jest dobra i opowiada się za nią. Dodał jednak, że należy tę 
propozycję wcześniej omówić w gronie radnych koalicyjnych.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że należy realizować ustalenia wynikające  
z porozumienia oraz programu restrukturyzacyjnego. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek problemów to trzeba będzie się na tym jak, ten problem rozwiązać, 
zastanowić. Jednocześnie dodał, że należy się odnieść do pisma Prezesa Kargula  
i rozdzielić sprawy, które we właściwości należą do załatwiania przez władze powiatu, a 
które przez muszą być załatwione przez spółkę „INTERMED” oraz szpital.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że Zarząd zobowiązał już 
Koordynatora Ochrony Zdrowia do wystosowania do INTERMED pisma w 2 sprawach. 
Dotyczyły one m.in. odstąpienia od konieczności wyceny przez biegłych zbędnego 
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sprzętu, który chciałby sprzedać szpital oraz złożenia przez INTERMED wniosku o 
wykup przychodni.  
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że zajął się tym wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, który takie pisma o uzupełnienie wniosków już wysłał do dyrektora 
szpitala.  
Członek Zarządu Bronisław Sakowski powiedział, że również jest za realizacją punkt po 
punkcie ustaleń zapisanych w programie restrukturyzacyjnym oraz w porozumieniu. 
Dodał, że należy to robić, gdyż kiedyś ktoś może sprawdzić wykonywanie uchwał przez 
poprzedników nie tylko w tej kwestii. Stwierdził również, że popiera pomysł włączenia 
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w struktury szpitala powiatowego.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz spytał, kiedy tak utworzony cały zespół mógłby 
się stać niepublicznym zakładem. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że jeżeli wszyscy będą chcieli 
takich rozwiązań to powinno się o stać do końca obecnej kadencji. Powtórzyła, że 
kierunek jest wyznaczony zaś zadania zakresu ochrony zdrowia prowadziłby podmioty 
niepubliczny w ramach kontraktu z NFZ.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz wyraził pogląd, że większość radnych - również 
opozycyjnych będzie za koncepcją przekazania prowadzenia zadań z zakresu ochrony 
zdrowia podmiotowi niepublicznemu.  
Członek Zarządu Danuta Bus powiedziała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
należy spotkać się z Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w tej sprawie,  
a następnie problem ten powinien być omówiony na posiedzeniu klubu radnych SLD-
PSL-SG. Powiedziała, że jest to problem bardzo złożony i radni koalicyjni powinni być  
do takiego rozstrzygnięcia przekonani. Dopiero po wysłuchani opinii radnych, wypowie 
się na temat tego czy jest za bezwzględną realizacją programu restrukturyzacyjnego czy 
też będzie osobą, która zgłosi wniosek o zmianę tego programu.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że należy zabiegać o 100% 
obecność na posiedzeniu klubu radnych, gdyż jest koniec kadencji i będą podejmowane 
ważne dla przyszłości powiatu uchwały. Porządek zaś powinien być przedstawiony na 
piśmie.  
Członek Zarządu Danuta Bus zaproponowała, aby po posiedzeniu klubu radnych odbyło 
się posiedzenie wszystkich członków rady powiatu w formie posiedzenia wspólnego 
komisji, aby móc zapoznać wszystkich z tym problemem.  
 

W czasie przeprowadzonej w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu z Przewodnicząca 
Rady Powiatu został ustalony termin posiedzenia wspólnego Komisji Rady Powiatu, które 
odbędzie się 12.06.2006 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Na posiedzeniu tym, będzie 
omówiona problematyka ochrony zdrowia.  
 

 Zarząd zapoznał się z pismem „INTERMED” Sp. z o.o. na temat realizacji 
procesu restrukturyzacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 Zarząd zapoznał się z wnioskami radnych powiatu gryfińskiego do programu 
naprawy finansów publicznych, a odnoszących do prywatyzacji SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, SPZOZ Zakład 
Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Gryfinie oraz SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie.  
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 Zarząd zapoznał się z wnioskiem opozycyjnego Radnego Powiatu Gryfińskiego - 
Jana Podleśnego mówiącego o jak najszybszym sprywatyzowaniu SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie oraz SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy. 
 Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do przygotowania na kolejne 
posiedzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 

4. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie dokonania 
zmian w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 4/SP/163). 

 

  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 

5. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 
oznaczonej nr 162/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino (druk nr 
5/SP/163). 

 

  Na wniosek Wicestarosty Gryfińskiego wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 162/1 
położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino został wycofany z porządku obrad. 
Jego rozpatrzenie nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/SP/163). 

 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób. 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 

7. Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo z Biura Zarządzania Funduszami 
Europejskimi w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 
(druk nr 7/SP/163). 

 

  Zarząd zapoznał się oraz wprowadził poprawki do pisma będącego odpowiedzią 
na pismo Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a związanego z tym czy realizacja projektów 
finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej może być przekazana 
podmiotowi niepublicznemu.  
 

8. Zapoznanie się z korespondencją z Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie (druk nr 8/SP/163). 
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 Zarząd zapoznał się z korespondencją z Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie w sprawie podania informacji, czy w okresie 1999-2004 
podejmował uchwały w sprawie likwidacji spzoz-ów.  
 

9. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z projektami 
uchwał w sprawie likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
9/SP/163).  

 

  Zarząd wycofał z porządku obrad wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w 
sprawie zapoznania się z projektami uchwał w sprawie likwidacji SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 

10. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się  
z odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję „Tygodnik Gryfiński” (druk nr 
10/SP/163).  

 

  Zarząd zapoznał się z odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję „Tygodnik 
Gryfiński” przygotowaną przez Koordynatora Ochrony Zdrowia.  
 

11. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z uchwałą 
Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie 
przyspieszenia restrukturyzacji (druk nr 11/SP/163). 

 

  Zarząd zapoznał się z uchwałą Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie w sprawie przyspieszenia procesu restrukturyzacji. 
 

12. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie oceny miejsca przy CW 
Laguna w Gryfinie na awaryjne lądowisko dla śmigłowca sanitarnego (druk nr 
12/SP/163). 

 

  Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie 
oceny miejsca przy CW Laguna w Gryfinie na awaryjne lądowisko dla śmigłowca 
sanitarnego. 
 

13. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się  
z projektem trójstronnej umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie oraz INTERMED w sprawie przejęcia części zobowiązań 
związanych z realizacja programu restrukturyzacyjnego szpitala (druk nr 
13/SP/163). 

 

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie 
zapoznania się z projektem trójstronnej umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz INTERMED w sprawie przejęcia części 
zobowiązań związanych z realizacja programu restrukturyzacyjnego szpitala. 
 Zarząd zobowiązał Koordynatora Ochrony Zdrowia do wprowadzenia 
poprawek mających na celu uszczegółowienie projektu w/w umowy.  
 

14. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie oświadczenia złożonego 
przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie oraz informacji o dzierżawie 
mienia szpitali na przykładzie innych powiatów (druk nr 14/SP/163).  
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  Zarząd zapoznał się z informacją Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie 
oświadczenia złożonego przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie oraz 
informacji o dzierżawie mienia szpitali na przykładzie innych powiatów. Zarząd 
postanowił przedstawić tę informację radnym Rady Powiatu Gryfińskiego w formie 
materiału poglądowego.  
 

15. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. (druk nr 15/SP/163).  

 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że należy przeanalizować 
punkt po punkcie umowę trójstronną zawartą w dniu 19 grudnia 2005 r. Jest to ważne 
gdyż z różnych powodów niektóre punkty tej umowy zostały zrealizowane, zaś część jest 
jeszcze niezrealizowana. W związku z tym, że proces restrukturyzacji miał się zakończyć 
przejęciem długów, pracowników i zadań przez „INTERMED” Sp. z o.o. Dodała, iż w 
związku z tym, że okres kontraktowania usług na przyszły rok następuje we wrześniu 
2006 r. i spółka ta musi zrobić to w nowej strukturze. Dodała również, że w przypadku 
podjęcia np. decyzji o likwidacji szpitala należałoby rozpocząć tę procedurę już teraz. 
Procedura ta obejmuje m.in. zaopiniowanie uchwały o likwidacji szpitala przez wszystkie 
gminy powiatu gryfińskiego. Stwierdziła, że w związku z tym, że rozpoczyna się okres 
wakacyjny trudno będzie uzyskać opinie z poszczególnych gmin. Dlatego też należy 
podjąć decyzje jak najszybciej.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że działalność szpitala 
jako placówki publicznej zostanie zakończona po uprawomocnieniu się uchwały o 
likwidacji szpitala. Jest okres około trzech miesięcy. Istnieje zagrożenie, że będzie zbyt 
mało czasu na przekazanie działalności szpitala spółce „INTERMED”.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że cesja umów na 
kontraktowanie usług medycznych została już dokonana (zaopiniowana przez Radę 
Powiatu). Spytała czy okres 3 miesięcy przekazywania zadania prowadzenia szpitala jest 
okresem obowiązkowym? 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko odpowiedział, że jest okres 
minimum wynikający z przepisów. 
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że okres przejmowania zadań, 
kiedy już cesja umów na kontraktowanie usług została już przekazana. Dodała, że sprawy, 
które pozostały do uporządkowania przez szpital to kwestia pracowników, mienia, 
ustalenia stawek za dzierżawę, itp. Spytała następnie o kwestię wniosku szpitala w sprawie 
zwolnienia z obowiązku wyceny składników majątkowych, gdy koszt wyceny jest wyższy 
niż sama wartość składników majątkowych podlegających wycenie? 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że żadnego wniosku w 
tej sprawie ze szpitala nie było. Podobnie nie było także wniosku w sprawie zakupu 
przychodni.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre spytała, czy Koordynator Ochrony Zdrowia 
rozmawiał z dyrektorem szpitala, że taki wniosek musi być złożony? Jest on ważny, gdyż 
zbycie tego majątku i pozyskanie środków z jego zbycia jest zapisane w programie 
restrukturyzacyjnym.  
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że została na wniosek 
Przewodniczącej Zarządu przygotowana tylko informacja w tej sprawie. Do tej pory nie 
wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. 
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z tym należy 
wystąpić do Dyrektora Szpitala o złożenie do Zarządu Powiatu wniosku w sprawie 
zwolnienia z wyceny składników majątkowych, które będą przedmiotem zbycia. 
Odnosząc się do informacji Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji umowy 
trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. spytała, w oparciu, o co została ona 
sporządzona? 
Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że została ona 
przygotowana na podstawie umowy. 
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zacytowała, zapisy z informacji 
przedstawionej przez Koordynatora Ochrony Zdrowia odnoszące się do już zrealizowanych 
zadań wynikających z umowy trójstronnej. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 

Koordynator Ochrony Zdrowia Jarosław Witeńko powiedział, że za każdym razem, 
kiedy szpital powiatowy składa wniosek składa go z niepełną dokumentacją, która jest 
wymagana zgodnie z uchwała Rady Powiatu w Gryfinie. Dodał, że za każdym razem 
zwraca się on lub Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o uzupełnienie tego 
wniosku.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z tym należy 
ponowić na piśmie uzupełnienie wniosku lub też jego ponowne złożenie wraz z 
wymaganymi załącznikami w uchwale Rady Powiatu. Pismo należy napisać w imieniu 
Zarządu Powiatu.  
 

W tym momencie Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre zacytowała, zapisy z informacji 
przedstawionej przez Koordynatora Ochrony Zdrowia odnoszące się do zadań będących w trakcie 
realizacji, a wynikających z umowy trójstronnej. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 

Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że do punktu dotyczącego 
projektu umowy o przejęciu długów jest najwięcej zastrzeżeń z jej strony. Dotyczą one 
zbyt małej szczegółowości tej umowy. Nie ma w nim konkretnych zapisów odnoszących 
się do zobowiązań, jakie ma szpital, a jakie miałby przejąć „INTERMED”, a to 
najistotniejszy element tej umowy.  
 

       Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokolant Marcin Wegner __________________________  
 

Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre ____________________ 
 

Członek Zarządu - 
 

Józef Ruciński  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Adam Nycz  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Danuta Bus  
 

____________________
 

Członek Zarządu - 
 

Bronisław Sakowski 
 

____________________
 


